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I.

WARUNKI ZAMÓWIENIA – Część ogólna

1.

Przedmiotem Zamówienia jest:
Budowa podłączeń kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia pn.
„Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
w Dąbrowie Górniczej” dofinansowanego w formie dotacji ze środków
NFOŚiGW w Warszawie.
Zadanie opatrzone numerem IN-2013-24, rozpatrywane w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru
Wykonawców/Dostawców/Usługodawców dla zadań realizowanych przez Spółkę.

1.1

Zamawiający:
Zamawiającym i Inwestorem w postępowaniu jest:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Powstańców 13,
41-300 Dąbrowa Górnicza
Faks: 32/ 262 22 10
Telefony: 32/63 95 162, 63 95 109
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:
inwestycje.zamowienia@pwik.dabrowa.pl

1.2

Termin realizacji:
Realizacja całości prac w ramach Przedmiotu Zamówienia przewidywana jest na
okres od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2015r.
Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia uzależniony jest od
realizowanego obecnie na terenie Dąbrowy Górniczej przez Urząd Miasta projektu
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”,
dlatego może ulec zmianie o czym wybrany Wykonawca zostanie poinformowany
z wyprzedzeniem.
Wykonanie całości budowy podłączeń będzie realizowane według harmonogramu
ustalonego między Zamawiającym, a Wykonawcą.

1.3

1.4

Miejsce realizacji Zamówienia:
Teren Gminy Dąbrowa Górnicza. Podłączenia kanalizacyjne
w Dzielnicach: Ząbkowice, Gołonóg, Strzemieszyce Wielkie.

rozproszone

Charakterystyka Przedmiotu Zamówienia:
Przedmiot Zamówienia obejmuje budowę podłączeń kanalizacji sanitarnej wraz
z renowacją terenu po wykonanych pracach zgodnie z przekazanymi przez
Zamawiającego projektami budowlano-wykonawczymi na terenie Gminy Dąbrowy
Górniczej.
Orientacyjna ilość podłączeń – 100 szt.
Orientacyjna łączna długość podłączeń do wykonania – 1850 mb
Charakterystyka i szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia został opisany
w Warunkach Zamówienia – cześć techniczna.
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2.

Warunki Zamówienia.

2.1

Tryb Zamówienia.
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Z uwagi na fakt, że Zamawiający spełnia warunki kwalifikujące do stosowania
zamówień sektorowych, postępowanie o udzielenie zamówienia będzie
prowadzone zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/
Dostawców/ Usługodawców rozpatrywanego w trybie przetargu nieograniczonego.
2.2

Zamawiający
dopuszcza
przeprowadzenie
procedury
przewidzianej
dla Zamówienia uzupełniającego, polegającego na udzieleniu dotychczasowemu
wykonawcy robót budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 %
wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego
rodzaju zamówień

2.3

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy z Wykonawcą
polegające na:
wydłużeniu czasu zakończenia poszczególnych podłączeń, z uwagi na
nieprzewidziane okoliczności, tj.:
- złe warunki pogodowe uniemożliwiające zakończenie wykonania danego
podłączenia w ustalonym terminie, złe warunki gruntowe, nieprzewidziany
problem z wejściem na teren działki, przy czym ustalony końcowy termin
zakończenia całości umowy nie może ulec zmianie.
zwiększeniu zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia z uwagi na
nieprzewidziane okoliczności, tj.:
- nieprzewidziane warunki terenowo – prawne.
- konieczność zastosowania rozwiązań nie ujętych w projekcie.

2.3.1

2.3.2

Nieprzewidziane prace dodatkowe pociągające za sobą dodatkowe koszty
Wykonawca zobowiązany jest przyjąć do realizacji na podstawie sporządzonego
przez strony protokołu konieczności.
3.

Oferenci dopuszczeni do udziału w postępowaniu

3.1

Do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dopuszczeni są Oferenci
spełniający warunki dotyczące:

3.1.1

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

3.1.2

Posiadania wiedzy i doświadczenia zapewniającego wykonanie zamówienia;

3.1.3

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;

3.1.4

Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3.2

W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszych
Warunków Zamówienia – część ogólna, Oferenci winni podpisać oświadczenia
potwierdzające spełnienie ww. warunków zapisanych w formularzu ofertowym.

3.3

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Oferent winien przedłożyć
następujące dokumenty:
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3.3.1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z pkt. 5 i 6
Warunków Zamówienia (stosowne oświadczenie zapisane zostało w formularzu
ofertowym).

3.3.2

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Oferentów,
w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.3.3

Aktualne
zaświadczenie
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;

3.3.4

Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Oferent
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;

3.3.5

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt.
5.5 do 5.9 Warunków Zamówienia – część ogólna, wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.3.6

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym pkt.
5.10 Warunków Zamówienia – część ogólna, wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.4

W celu wykazania spełnienia warunku posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający uzna oświadczenie Oferenta
zawarte w formularzu ofertowym.

3.5

W celu wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, Zamawiający
uzna przedstawienie wykazu 3 robót budowlanych będących przedmiotem
Zamówienia tj. budowa kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy minimum
110 mm o łącznej dł. min. 800 mb w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.

3.6

W celu wykazania spełnienia warunku dyspozycji odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Oferent
winien spełnić następujący warunek:
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3.6.1

Kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub odpowiadające
im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów - minimum 3 lata doświadczenia
zawodowego w kierowaniu robotami sanitarnymi w zakresie budowy
obiektów gospodarki wodno – ściekowej (przez co rozumie się: sieć
kanalizacyjną).

3.6.2

Oświadczenie, że Wykonawca będzie dysponował minimum 3 brygadami
z odpowiednimi kwalifikacjami (monterzy sieci wod.-kan), zatrudnionych na
umowę o pracę oraz potencjałem technicznym, celem zapewnienia równoczesnej
realizacji 10 podłączeń w ciągu tygodnia pracy.
Zamawiający ustali z Wykonawcą harmonogram prac, który będzie częściowo
uzależniony od zakończenia poszczególnych kontraktów w mieście Dąbrowa
Górnicza oraz ustaleń z NFOŚiGW w Warszawie. W związku z powyższym należy
założyć realizację wszystkich zleconych podłączeń w stosunkowo krótkim czasie
tj. 10 podłączeń tygodniowo. Wykonawca winien mieć potwierdzone zasoby
sprzętowo-personalne zapewniające założoną realizację.

3.6.3

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień tj. uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji
sanitarnych.

3.7

W celu wykazania spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, Oferent winien przedłożyć
następujący dokument:

3.7.1

Sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres
ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- za ten okres;

3.7.2

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego,
że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

3.8

Oferent może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków.
Zamawiający wymaga, aby Oferent podał nazwy (firm) Podwykonawców na
których zasoby Oferent powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postepowaniu.
Jeżeli Oferent, korzysta z zasobów Podwykonawców, zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku, gdy dochodzi do zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na
którego zasoby Oferent powołuje się w celu spełnienia warunków udziału
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w postępowaniu, Oferent (wybrany Wykonawca) jest zobowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
3.9

Oferent może wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Oferent ustanawia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy. Jeżeli oferta Oferentów wspólnie ubiegających się o zamówienie została
wybrana, Zamawiający może żądać przez zawarciem umowy, umowy regulującej
współpracę tych Oferentów.

4.

Ponadto do oferty należy dołączyć wymienione niżej dokumenty:

4.1

Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie, jeśli taka
współpraca występuje,

4.2

Zaparafowany przez osoby upoważnione Wzór umowy oraz oświadczenie, że
Oferent zapoznał się z projektem Umowy i przyjmuje bez zastrzeżeń wszystkie
zapisy oraz jest gotowy zawrzeć Umowę z Zamawiającym na warunkach
Uzupełnionego Wzoru Umowy (stosowne oświadczenie zapisane zostało w
formularzu ofertowym).

4.3

Zgłoszenie szczegółowego zakresu zamówienia, którego wykonanie Oferent
zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz dokumenty potwierdzające uprawnienia
Podwykonawcy do realizacji wskazanego zakresu zamówienia i spełnienie przez
Podwykonawcę kryteriów określonych w pkt. 3.

4.4

Niezbędne pełnomocnictwa z Centrali lub Oddziału udzielone osobom
reprezentującym Oferenta (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo powinno być złożone
w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Oferenta.

4.5

Kosztorysy ofertowe, wykonane na podstawie przedłożonych przedmiarów
w rozbiciu na 2 części:
I cześć kosztorysu – od budynku do pierwszej studzienki oraz koszty studzienki
II część kosztorysu – od studzienki do sięgacza w ulicy
Jeżeli po drodze podłączenia od sięgacza w ulicy do budynku nie ma studzienki,
należy podać jedną kwotę.

4.6

Oferent wraz z Ofertą, winien przedłożyć listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej (stosowne oświadczenie znajduje się
w załączniku do Warunków Zamówienia).

4.7

Oferent winien podpisać oświadczenie, że:
- zapoznał się z Warunkami Zamówienia.
- zdobył wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania Oferty.
- jest podatnikiem podatku VAT.
Ww. oświadczenia znajdują się w formularzu ofertowym.

4.8

Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 i 4 winny być składane w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one
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opatrzone przez Oferenta bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4.9

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Oferenta.

4.10

Ocena spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dokumentów
i oświadczeń załączonych przez Oferenta do oferty, wymaganych przez
Zamawiającego, a także w wyniku uzupełnienia.

4.11

Brak ww. dokumentów lub złożenie ich w niewłaściwej formie (np. nie
poświadczone przez Oferenta za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie), może
być podstawą do odrzucenia oferty.

5.
5.1

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
Oferentów, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub
obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mnie niż 5% wartości realizowanego
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
Oferentów, z którymi Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie
zamówienia albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu
okoliczności, za które Oferent ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co
najmniej 5% wartości umowy,
Oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7
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przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia,
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary;
wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres
1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową,
spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika,
partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9
lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się
wyroku.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Oferentów,
którzy:
wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Oferentów w
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres
związania ofertą albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,
należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że
istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej
konkurencji pomiędzy Oferentami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7.

Oferty częściowe i wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych.

8.

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy

8.1

Wadium w wysokości 8 567,51 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt
siedem złotych i 51/100) dla przedmiotu zamówienia można wnieść w jednej z
wymienionych form:
- pieniądzu,
- poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

8.2

Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto nr 42 1050 1142 1000
0008 0033 3841 ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza w tytule: wadium na
zadanie IN-2013-24 – budowa podłączeń kanalizacji sanitarnej, pod
warunkiem, że wpłynie ono na konto Zamawiającego przed terminem
składania ofert.
Termin ważności wadium wnoszonego w formie innej niż gotówkowa nie może być
krótszy od terminu związania ofertą.

8.3

Zwrot wadium

8.3.1

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Oferenta,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8.3.6.

8.3.2

Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy

8.3.3

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.3.4

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Oferenta, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt. 8.3.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Oferent wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.3.5

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Oferenta.

8.3.6

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Oferent w odpowiedzi na
wezwanie
Zamawiającego
nie
złożył
dokumentów
lub
oświadczeń
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potwierdzających pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie
leżących po jego stronie.
8.3.7

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Oferent, którego oferta
została wybrana:
- odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
- zawarcie Umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Oferenta.
Najpóźniej wraz z zawarciem umowy, wybrany Wykonawca winien wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5%
maksymalnej
wartości
nominalnej
zobowiązania
zamawiającego
wynikającego z umowy

8.4

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w następujących
formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.

8.5

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. na konto nr 42 1050 1142
1000 0008 0033 3841 ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza w tytule:
zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zadanie IN-2013-24 –
budowa podłączeń kanalizacji sanitarnej w ramach dofinansowania
z NFOŚiGW.

8.6

Jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je
na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wskazany przez Oferenta.

8.7
8.7.1

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone:
w ciągu 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane tj. dostarczenia wszystkich projektów w
wyznaczonych terminach, co zostanie potwierdzone protokolarnie, w wysokości
70% wartości wniesionego zabezpieczenia,
pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15-stu dni
po upływie rękojmi.

8.7.2

9.

Zebranie Oferentów
Zamawiający nie przewiduje organizowania zebrania Oferentów.
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Kontakt z Zamawiającym:
Osoba kontaktowa
Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z Oferentami w sprawach
związanych z prowadzonym postępowaniem jest:
Monika Czerniak, Lucyna Żurek
Tel. 32 6395 132/109
Fax. 32 2622 210
e-mail: inwestycje@pwik.dabrowa.pl, inwestycje.zamowienia@pwik.dabrowa.pl
Zamawiający dopuszcza przesyłanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji pocztą elektroniczną lub faxem pod warunkiem niezwłocznego
potwierdzenia przez każdą ze stron faktu ich otrzymania.
W przypadku wyznaczenia przez Zamawiającego terminu odpowiedzi, jako dzień
powiadomienia Oferenta uznaje się datę otrzymania faksu.

11.

Oferta

11.1

Miejsce i termin złożenia ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
przy stanowisku „Informacja” 04.06.2014r. do godziny 1200
Zamawiający dopuszcza nadsyłanie ofert pocztą lub przesyłką kurierską, jednak
nie ponosi odpowiedzialność za dostarczenie wysłanych w ten sposób ofert po
terminie ich złożenia.
W przypadku otrzymania oferty po terminie złożenia ofert Zamawiający odsyła
ofertę bez jej otwierania.
Wykonawcy, którzy dostarczą oferty osobiście do siedziby Zamawiającego
otrzymają potwierdzenie złożenia oferty z podaną datą i godziną wpływu.

11.2

Miejsce i termin otwarcia ofert.

11.2.1

Oferty zostaną otwarte w dniu 04.06.2014r. o godzinie 1230, sala konferencyjna
B2 na II piętrze w budynku administracyjno-biurowym Zamawiającego.
Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich
składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich
otwarcia.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
W czasie posiedzenia zostaną otwarte oferty, które wpłynęły przed terminem
złożenia ofert i nie zostały wycofane. Do wiadomości obecnych Oferentów zostaną
odczytane dane nazwy firmy, adresy wykonawców, a także informacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia.
Zamawiający prześle informacje podane podczas otwarcia ofert oferentom, którzy
nie uczestniczyli w części jawnej posiedzenia, na ich pisemny wniosek.

11.2.2
11.2.3

11.2.4
11.2.5

11.2.6
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12.

Forma oferty

12.1

Ofertę należy sporządzić na dołączonym formularzu ofertowym opracowanym
przez Zamawiającego. Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do
reprezentowania Oferenta, a wszystkie jej zapisane strony muszą być
zaparafowane przez osoby upoważnione. Stosowne potwierdzenie upoważnienia
należy dołączyć do oferty.

12.2

Dokumenty formalno prawne należy składać w oryginale lub w formie kopii
z klauzulą aktualności i potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Oferenta z datą na dzień składania ofert.

12.3

Ofertę należy składać wyłącznie w języku polskim. Wszystkie dokumenty
w innych językach powinny być zaopatrzone w tłumaczenie wykonane przez
tłumacza przysięgłego lub przez Oferenta potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

12.4

Ofertę należy składać w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej. Obie koperty powinny
być zaadresowane do Zamawiającego i opisane:
„Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
w Dąbrowie Górniczej” dofinansowanego w formie dotacji ze środków
NFOŚiGW.
Zadanie opatrzone numerem IN-2013-24
Nie otwierać przed 04.06.2014r. godziną 1230 .”

12.5

Dodatkowo koperta wewnętrzna powinna zawierać dane Oferenta (pełny adres)
umożliwiające odesłanie oferty bez otwierania w przypadkach opisanych
w Warunkach Zamówienia.

12.6

Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu (oryginał).

13.

Zawartość oferty.
Oferta winna zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty wraz
ze wszystkimi wymienionymi tam załącznikami. Brak któregokolwiek z załączników
może stanowić podstawę odrzucenia oferty. Materiały dodatkowe, które Oferent
uzna za istotne dla Zamawiającego w przypadku realizacji Zamówienia należy
dołączyć na końcu oferty. Wszystkie strony oferty winny zostać ponumerowane.

14.

Termin związania ofertą
Oferent składając ofertę na wykonanie Zamówienia akceptuje okres związania
ofertą wynoszący 30 dni licząc od terminu składania ofert. Oferent samodzielnie
lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Oferenta o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

15.

Koszt opracowania oferty
Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty obciążają Oferenta.
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16.
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6

16.7

17.
17.1
17.2
17.3

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
jej treść nie odpowiada treści Warunków Zamówienia;
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia;
została złożona przez oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
zawiera błędy w obliczeniu ceny;
Oferent w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłek polegających na niezgodności oferty z Warunkami
Zamówienia, niepowodującymi istotnych zmian w treści oferty;
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający poprawia w ofercie
oczywiste omyłki pisarskie
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Warunkami Zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie powiadamiając o tym oferenta, którego oferta została poprawiona.

18.

Kryteria oceny ofert

18.1

Kryteria i ich wagi
Oferty złożone w postępowaniu o udzielenia Zamówienia, będą oceniane według
następującego kryterium:
Cena oferty tj. wartość kosztorysowa robót związanych z budową podłączeń
kanalizacji sanitarnej wraz z renowacją terenu – 100 %
Sposób obliczania punktacji dla kryterium cena

Oznaczenie

Cnn
Cnw

Cobl

Opis
najniższa cena spośród
wszystkich ważnych
i nieodrzuconych ofert
najwyższa cena spośród
wszystkich ważnych
i nieodrzuconych ofert
pozostałe oferowane ceny,
których wartość zawiera się
pomiędzy Cnn i Cnw

Przyznana punktacja w
kryterium cena

5 pkt

1 pkt
Pobl
wyliczone wg wzoru

Pobl = 5 −

C obl − C nn
 C nw − C nn 


4



Do oceny będzie brana cena brutto.
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składnik punktacji wynikający z kryterium ceny, z uwzględnieniem wagi
tego składnika
C = C(nn; nw; obl) x 100%

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi którego oferta:
- odpowiada zasadom określonym w Warunkach Zamówienia,
- została uznana za najkorzystniejszą dla realizacji przedmiotu zamówienia.
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II

Warunki Zamówienia – Część techniczna

1.

Opis Przedmiotu Zamówienia

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej
w ramach dofinansowania z NFOŚiGW
[IN-2013-24]

Budowa podłączeń kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia pn.
„Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w
Dąbrowie Górniczej” dofinansowanego w formie dotacji ze środków NFOŚiGW
w Warszawie.
Zobowiązania Oferenta, który został wyłoniony w postępowaniu, w ramach
Warunków Zamówienia obejmują, lecz nie ograniczają się do zadań określonych
w Warunkach Zamówienia - do obowiązku Wykonawcy należą również wszystkie
czynności nie wymienione w Warunkach Zamówienia, a wymagane do prawidłowego
wykonania przedmiotu Zamówienia. Wykonawca na własny koszt i odpowiedzialność
jest zobowiązany do uzyskania wszystkich informacji uzupełniających, które według
jego opinii konieczne są do prawidłowej realizacji zadania.
2.

Zakres przedmiotu zamówienia

2.1

Przedmiot Zamówienia obejmuje budowę podłączeń kanalizacji sanitarnej wraz
z renowacją terenu po wykonanych pracach zgodnie z przekazanymi przez
Zamawiającego projektami budowlano-wykonawczymi na terenie Gminy Dąbrowy
Górniczej w następujących ulicach:
- Rapackiego
- Hallerczyków
- Kusocińskiego
- Laski
- Majewskiego
- Piłsudskiego
- Spacerowa
- Tworzeń

2.2

Ilość podłączeń – 100 szt. w tym:
- ul. Rapackiego – 3 szt. podłączenia
- ul. Hallerczyków – 11 szt. podłączenia
- ul. Kusocińskiego – 10 szt. podłączeń
- ul. Laski – 38 szt. podłączeń
- ul. Majewskiego – 27 szt. podłączeń
- ul. Piłsudskiego – 2 szt. podłączeń
- ul. Spacerowa – 2 szt. podłączeń
- ul. Tworzeń – 7 szt. podłączeń

2.3

Orientacyjna łączna długość podłączeń do wykonania – 1850 mb

3.

Warunki rozpoczęcia prac:

3.1

przekazanie kopii uprawnień budowlanych w zakresie kierowania i nadzorowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych
lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wynikające z Prawa
budowlanego i Ustawy z dn. 15.12.2000r o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

3.2

przekazanie kopii aktualnego zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Izby
Inżynierów Budownictwa.
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3.3

przekazanie kopii zapewnienia odbioru odpadów przez firmę posiadającą odpowiednie
uprawnienia albo kopię umowy na wywóz odpadów z uprawnionym podmiotem
zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)

3.4

przekazanie placu budowy przez Zamawiającego, po otrzymaniu ww. dokumentów.
Usługi inwestorskie w ramach Zamówienia ograniczają się do wymienionych powyżej
elementów i Wykonawca nie może domagać się ich rozszerzenia. Wszelkie prace
i materiały wykraczające poza powyższą listę, a wymagane do prawidłowego
wykonania Zamówienia, powinny być uwzględnione w kalkulacji Wykonawcy.

4.

Warunki organizacyjne

4.1

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i czytelnie oznakować zgodnie
z obowiązującymi przepisami miejsca robót.
Prace powinny być wykonywane zgodnie z wymogami BHP pracy.
Od chwili przekazania placu budowy za wykonanie robót zgodnie z warunkami BHP
oraz bezpieczeństwo pracowników odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsc, w których wykonuje roboty
oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za zagospodarowanie powstałych odpadów,
zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.

4.2
4.3
4.4

5.

Procedury odbioru

5.1

Na każde wykonane podłączenie zostanie spisany bezusterkowy protokół odbioru
danego podłączenia. Warunkiem spisania protokołu będzie dostarczenie szkiców
geodezyjnych wraz ze zgłoszeniem przez Wykonawcę geodezyjnej inwentaryzacji do
ośrodka geodezyjnego UM Dąbrowa Górnicza oraz bezusterkowego protokołu odbioru
przekazanego terenu potwierdzonego przez właściciela posesji.

6.

Warunki gwarancji

6.1

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 6 letniej gwarancji dla wszystkich robót
objętych zamówieniem licząc od dnia podpisania przez obie strony bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego przedsięwzięcia, po wykonaniu wszystkich podłączeń
kanalizacji sanitarnej.

6.2

W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewnia czas reakcji nie
przekraczający 1 dnia licząc od otrzymania pisemnego zgłoszenia przesłanego faksem
(w dniach roboczych).

6.3

Wykonawca dokona usunięcia awarii lub wady nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego faksem awarii lub wady,
chyba, że Strony uznają, iż z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, niemożliwe jest
usunięcie zgłoszonej awarii lub wady w terminie 14 dni i poprzez spisanie protokołu
zostanie ustalony inny termin. W tym przypadku na Wykonawcę nie zostaną nałożone
kary z tytułu przekroczenia 14-dniowego terminu na usunięcie awarii lub wady.

6.4

Okres rękojmi liczony zgodnie z Kodeksem cywilnym.

7.
7.1

Podwykonawcy
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
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są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do
przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
Zamawiający, w terminie określonym w umowie (14 dni) zgłosi pisemne
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane:
niespełniającej wymagań określonych w Warunkach Zamówienia
gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających
wykonanie
zleconej
podwykonawcy
lub
dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie
określonym w umowie (14 dni) uważa się za akceptację projektu umowy przez
zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, dostawy ,usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiający, w terminie określonym w umowie zgłasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
niespełniającej wymagań określonych w Warunkach Zamówienia
gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających
wykonanie
zleconej
podwykonawcy
lub
dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w umowie uważa
się za akceptację umowy przez zamawiającego.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego
podwykonawcy
lub
dalszemu
podwykonawcy,
który
zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić
wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy
lub
dalszemu
podwykonawcy.
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia
doręczenia tej informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiającego,
zamawiający może:
nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
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złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy, albo
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego wykonawcy.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia może stanowić
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia przez zamawiającego.
Rozliczanie wykonanych prac.
Cena ofertowa winna zawierać wszystkie składniki zamówienia oraz winna zostać
podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z zaokrągleniem dwóch miejsc po
przecinku w następujący sposób:
Cena za wykonanie całości zadania
Netto: .......................... .zł. słownie ......……......................................................
Brutto..............................zł. słownie..................................................................

Podatek VAT należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe podanie ceny ofertowej ponosi
Wykonawca.
Cena za wykonanie zadania, winna obejmować zakres podany w II Warunkach
Zamówienia – Część techniczna oraz w przedmiarach robót, będących
załącznikiem do Warunków Zamówienia a także inne prace nie wymienione przez
Zamawiającego a uznane przez Oferenta za niezbędne dla prawidłowego
wykonania zadania.
Wykonawca podaje na każde podłączenie kanalizacyjne kwotę w rozbiciu na 2
części:
I cześć kosztorysu – od budynku do pierwszej studzienki oraz koszty studzienki
II część kosztorysu – od studzienki do sięgacza w ulicy.
Jeżeli po drodze podłączenia od sięgacza w ulicy do budynku nie ma studzienki,
należy podać jedną kwotę.
Zasady sporządzania kosztorysów:
Kosztorys ofertowy
Kosztorys ofertowy na roboty jak w tytule należy wykonać:
- na podstawie przedłożonego przedmiaru robót załączonego do Warunków
Zamówienia jako „pełny (metodą szczegółową), przy czym w przypadku
zastosowania rozwiązania zamiennego należy odrębnie wyszczególnić różnice
w stosunku do załączonego przedmiaru. Do wydruku należy dołączyć
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„podsumowanie kosztorysu” uwzględniające narzuty Kp, Z, Kz(M) wraz
z podstawami ich naliczania oraz zestawienie materiałów.
zgodnie ze „Środowiskowymi Metodami Kosztorysowania Robót Budowlanych”
Środowiskowych Metodach Kosztorysowania Robót Budowlanych” wydanymi
przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych – Zrzeszenie Biur
Kosztorysowania Budowlanego,

Roboty nie ujęte, wg Wykonawcy, w przedmiarze robót lub w Kp, a wynikające z
dostępnych dla Wykonawcy materiałów przetargowych należy dodatkowo wycenić
na końcu kosztorysu jako odrębny katalog – „Roboty uzupełniające” (koszt
wykonania całości zadania ma również obejmować ewentualne koszty dodatkowe,
jakie należy przyjąć wg Wykonawcy a nie ujęte przez Inwestora w przedmiarze czy
pozostałych materiałach przetargowych)
Przyjęte, w kosztorysie ofertowym, przez Wykonawcę dane wyjściowe do
kosztorysowania, w tym: podstawy wyceny (katalogi), stawka r-g, Kp, Z, Kz, ceny
materiałów, ceny sprzętu, odległości odwozu gruzu i ziemi oraz inne ceny
jednostkowe i ceny z pozycji działu: „Roboty uzupełniające” będą stanowiły
podstawę do rozliczania robót po zakończeniu zadania.
W kosztach pośrednich należy ująć wszystkie dodatkowe koszty związane z:
- organizacją robót dla całości zadania,
- zorganizowaniem miejsc robót,
- zorganizowaniem i przeprowadzeniem niezbędnych prób, badań i odbiorów
wymaganych odpowiednimi przepisami,
- uzyskaniem zgody na poruszanie się sprzętu ciężkiego (jeżeli zaistnieje
konieczność jego użycia) po drogach publicznych,
- utylizacja odpadów (opłata za składowanie),
- inne roboty uznane przez Wykonawcę za konieczne do zrealizowania zadania,
a nie ujęte w kosztorysie ofertowym.
Całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie kosztorysów i obliczenie
cen ofertowych ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy Oferta zawiera omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić lub błędy w obliczeniu
ceny, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Rozliczenie zadania nastąpi na podstawie kosztorysu zamiennego.
Kosztorys zamienny robót musi być wykonany zgodnie z zasadami zawartymi w
„Środowiskowych Metodach Kosztorysowania Robót Budowlanych” wydanymi
przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych – Zrzeszenie Biur
Kosztorysowania Budowlanego, przy czym dane ujęte w tabeli przedmiaru robót,
dotyczące katalogów zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych
oraz opisów robót z tych katalogów, nie zobowiązują Wykonawcy do sporządzania
kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymienioną podstawą normatywną, lecz po
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
Zakłada się rozliczanie wykonanych prac, w ramach Zamówienia na podstawie z
zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu zamiennego, zgodnie:
- z potwierdzoną Książką obmiarów,
- ze składnikami cenowymi zawartymi w ofercie,
- w oparciu o Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych (w
pierwszej kolejności na podstawie KNR-ów, a w przypadku robót nie objętych
tymi -katalogami na podstawie innych katalogów wymienionych w „Ś.M.K.R.B”
lub kalkulacji indywidualnych wykonawcy. Pozostałe ceny (nie ujęte w ofercie)
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nie wyżej niż średnie z notowań SEKOCENBUD-u za okres realizacji
(notowania kwartalne)
Wszelkie odstępstwa od norm zawartych w katalogach i danych zawartych w
kosztorysie ofertowym, oraz normy zakładowe i kalkulacje indywidualne należy
uzgodnić z Zamawiającym.
Rozliczenie robót dodatkowych zlecanych w ramach Zamówienia nastąpi na
podstawie kosztorysu powykonawczego:
- zgodnie ze składnikami cenowymi (r-g, Kp, Z, Kz, ceny materiałów i sprzętu)
zawartymi w kosztorysie ofertowym;
- w oparciu o Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych.
(w pierwszej kolejności na podstawie KNR-ów, a w przypadku robót nie
objętych tymi katalogami na podstawie innych katalogów wymienionych w
„Ś.M.K.R.B” lub kalkulacji indywidualnych wykonawcy).Wszelkie odstępstwa od
norm zawartych w katalogach, oraz normy zakładowe i kalkulacje indywidualne
należy uzgodnić każdorazowo z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego.
Materiały podstawowe w kosztorysach powykonawczych - wg faktur ich zakupu
(cena jednostkowa materiałów „po rabacie”) lecz nie wyżej niż średnie z
notowań Sekocenbudu za okres realizacji (notowania kwartalne). Materiały
drobne nie wyżej niż notowania Sekocenbudu. Ceny sprzętu nie wyżej niż ceny
pracy sprzętu z notowań Sekocenbudu za okres realizacji (notowania
kwartalne)
9.

Terminy Płatności.
Zapłata wynagrodzenia będzie realizowana w ciągu 30 dni licząc od dnia
przedłożenia Zamawiającemu faktur za poszczególne podłączenia wykonane w
danym miesiącu na podstawie bezusterkowych protokołów odbiorów
poszczególnych podłączeń.
Płatność nastąpi zgodnie z zapisami we wzorze umowy, stanowiącej załącznik do
Warunków Zamówienia.

Numer
załącznika
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Opis załącznika
Formularz Ofertowy
Wzór Umowy
Oświadczenie Oferenta odnośnie przynależności do grupy
kapitałowej
Wykaz robót budowlanych będących przedmiotem Zamówienia
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
posiadających uprawnienia budowlane
Oświadczenie odnośnie posiadanych uprawnień
Oświadczenie o posiadanym potencjale technicznopersonalnym
Wykaz poszczególnych podłączeń kanalizacyjnych objętych
przedmiotem zamówienia do wyceny
Przedmiary robót

UWAGA:
Z uwagi na warunki techniczne, braku możliwości umieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego przedmiarów robót wraz z mapami zagospodarowania terenu w ilości 100
szt., Zamawiający przekaże Oferentom pełny zakres na płycie CD lub przęśle pocztą
elektroniczną, po wcześniejszym zgłoszeniu Oferenta.
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